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جانشین استاندار کرمان در ستاد کرونا:
تیم های واکنش سریع کرونا 

در استان فعال می شوند
ستاد  در  کرمان  استاندار  جانشین  جامعه:  گروه 
استانی مقابله با کرونا با بیان این که مدیریت بیماری 
و  پروتکل ها  رعایت  واکسن،  مولفۀ  سه  دارای  کرونا 
مدیریت هوشمند است، از دستگاه ها خواست با آرایش 
قرارگاهی که وجود دارد، وظایف و سهم خود را اجرا 
کنند. رحمان جاللی همچنین تاکید کرد که برگزاری 
جلسات هفتگی کرونا تا رسیدن به وضعیت مطلوب و 
باثبات ادامه دارد و کمیته های ذیل ستاد نیز جلسات 

را به صورت تخصصی برگزار می کنند.
نشست های  تقویت  بر  تاکید  با  همچنین  وی 
منطقه ای و تیم های واکنش سریع در استان به ویژه 
و  نارنجی  »شهرستان های  گفت:  قرمز  مناطق  برای 
را  تدابیر الزم  االن  از  قرمز  با مناطق  زرد و همجوار 
برای مسائل مقابله ای انجام دهند«. به گزارش پایگاه 
اطالع رسانی استانداری کرمان، جاللی 20 تیرماه در 
ستاد استانی مقابله با کرونا با اعالم وضعیت قرمز دو 
شهرستان جیرفت و منوجان گفت: »شهرستان های 
نارنجی  وضعیت  در  عنبرآباد  و  کوهبنان  زرند،  رابر، 
هستند«. وی ادامه داد: »11 شهرستان کرمان، راور، 
ارزوئیه،  بافت،  سیرجان،  شهربابک،  انار،  نرماشیر، 
و  زرد  وضعیت  در  جنوب  رودبار  و  کهنوج  فاریاب، 
ریگان  فهرج،  بم،  بردسیر،  شهرستان های رفسنجان، 

و قلعه گنج در وضعیت آبی قرار دارند«.
معاون استاندار کرمان خاطرنشان کرد: »با توجه 
تفرجگاه ها  بر  نظارت  تابستانی،  تعطیالت  شروع  به 
و  پروتکل ها  رعایت  در  تابستانی  آموزشگاه های  و 

دستورالعمل ها مورد تاکید است«. 

از سوی وزارت آموزش و پرورش؛
شهریه و عناوین »فوق برنامه« 
مدارس غیردولتی مشخص شد

مراکز  و  مدارس  سازمان  رئیس  جامعه:  گروه 
این که  بیان  با  پرورش  و  آموزش  وزارت  غیردولتی 
و  مشخص  غیردولتی  مدارس  فوق برنامه های  عنوان 
در قالب فهرستی به مدارس ارسال شده است، گفت: 
شهریۀ  درصد   ۳۸ تا  صفر  از  فوق برنامه ها  »شهریۀ 
مصوب ثابت مدرسه است«. احمد محمودزاده افزود: 
»سقف شهریۀ مصوب برای دورۀ متوسطه دوم، ۳۴ 
میلیون تومان، برای دورۀ متوسطه اول، ۳۳ میلیون 
تومان و برای دورۀ ابتدایی 2۶ میلیون و ۸00 هزار 
شده  اعالم  رقم  از  باالتر  شهریه ای  و  است  تومان 
نخواهیم داشت«. به گزارش ایسنا سراسری، وی 1۸ 
تیرماه در پاسخ به پرسشی پیرامون میزان و جزئیات 
»همانطور  کرد:  اظهار  غیردولتی  مدارس  فوق برنامه 
شهریۀ  کمترین  است،  شده  اعالم  این  از  پیش  که 
مصوب ثابت مدارس غیردولتی، چهار میلیون تومان 
و بیشترین شهریه ۳۵ میلیون تومان تعیین شده است 
برای هر مدرسه مشخص  که در سامانۀ مشارکت ها 
شده و ثبت نام ها بر همین اساس در حال انجام است«.

وزارت  مراکز غیردولتی  و  رئیس سازمان مدارس 
فوق برنامه ها  عنوان  اینکه،  بیان  با  پرورش  و  آموزش 
ارسال  مدارس  به  فهرستی  قالب  در  و  مشخص  نیز 
شده است، گفت: »بر این اساس، شهریۀ فوق برنامه ها 
مدرسه  ثابت  مصوب  شهریۀ  درصد   ۳۸ تا  صفر  از 
است. فوق برنامه ها متناسب با برنامه ها و شاخص های 
و  همکاری  با  می توانند  مدارس  باشد.  باید  اعالمی 
ارسالی  فهرست  از  دانش آموزان  اولیای  هماهنگی 
می تواند  هم  که  کنند  اجرا  و  انتخاب  را  برنامه هایی 
فوق برنامه آموزشی و هم پرورشی باشد«. محمودزاده 
دربارۀ آخرین وضعیت ثبت نام در مدارس غیردولتی 
بیان کرد: »تیم های کارشناسی ما تشکیل شده  نیز 
است و بازرسان به مدارس اعزام می شوند و بر روند 
ثبت نام ها نظارت دارند. تاکنون گزارش منفی به دست 
ما نرسیده است. با توجه به اینکه در تعیین شهریۀ 
سال تحصیلی آتی نظر موسسان را لحاظ کرده بودیم 
و بر مبنای عملکرد مدارس بود، از موسسان خواستیم 
همین عدد نهایی را مدنظر داشته باشند و احساس 

می کنیم امسال شهریه متناسب با توافقات ما باشد«.
وی ادامه داد: »با این حال اگر مدرسه ای مرتکب 
تخلف شود و گزارشی به دست ما برسد حتما بررسی 

کرده و با متخلفان برخورد می کنیم«. 

خبر

در  تأملی  با 
ورزِش  پیشینۀ 
سرزمین  در  چوگان 
ایران می توان دریافت 
به  یا  ورزش  این  که 
سنت  بهتر  عبارِت 
به  قدمتی  ایرانی، 
و  داشته  کهن دیار  این  تاریِخ  بلنداِی 
قبل  سال  تا۳000   2۵00 از  بیش  به 
برای  چوگان  تردید  بدوِن  می گردد.  باز 
از یک  فراتر  ایرانی  پادشاهاِن  و  بزرگان 
بازی یا ورزش بود چراکه در آن، چنان 
اسب  آمادگِی  و  سوارکار  ورزِی  اندیشه 
مشِق  انگار  که  می خورد  محک  سوار  و 
رزم است و سوار و سوارکار خود را برای 
حکیم  اشعار  خالل  از  می آزمایند.  رزم 
ابوالقاسم فردوسی نیز می توان به اهمیت 
و جایگاه این سنت ایرانی و بازی اصیل 

پی برد: 

»بزرگان ایران بدان بزمگاه 
شدند انجمن نامور یک سپاه

چو طوس و چو گودرز کشوادگان
چو بهرام و چون گیو آزادگان

چو گرگین و چون زنگهء شاوران
چو گستهم و خّراد جنگ آوران

چو برزین گردنکش تیغ زن
گرازه کجا بد سر انجمن

ابا هر یک از مهتران مرد چند
یکی لشکری نامدار ارجمند

نیاسود لشکر زمانی ز کار
ز چوگان و تیر و نبید و شکار« 1  

و  ادبی  مختلف  منابع  بررسی  با 
مدارک  و  شواهد  اساس  بر  و  تاریخی 
از  یکی  چوگان  که  نمود  بیان  می توان 
جهان  ورزش های  و  بازی ها  کهن ترین 
خالِل  در  تنها  نه  آن که  جالب  و  است 
منابع تاریخِی کهن دیاِر ایران بدان اشاره 
گردیده بلکه در دیوان اشعار بسیاری از 
سخنوران  سروده های  و  ایرانی  شعرای 
شده  یاد  آن  از  مراتب  به  نیز  بزرگ 
است. دیوان شاعران و سخنورانی بزرگی 
عنصری،  فردوسی،  رودکی،  همچون 
موالنا،  ناصرخسرو،  سیستانی،  فرخی 
شیرازی،  سعدی  کرمانی،  خواجوی 
مطالبی  از  سرشار   ... و  شیرازی  حافظ 
ارزشمند در باِب گوی و چوگان است و یا 
به عبارت بهتر اکثر شاعران و سخنوران 
از این سنت ایرانی که در واقع نمادی از 
هویت ملی است سخن به میان آورده اند. 
بنا به قوِل نخلبند شعرا و خاّلق المعانی 

خواجوی کرمانی: 

»چون نئی سرگشته ی چوگان چو گوی
رو بترک گوی سرگردان بگوی

گوی چون با زخم چوگانش سریست
بوک چوگان سر فرود آرد بگوی

تشنگان را بر کنار جو ببین
کشتگان را در میان خون بجوی

عارفان در وجد و ما در های های
مطربان در شور و ما در های هوی

تشنه ی خمخانه باشد جان من
کوزه گر چون از ِگلم سازد سبوی

گر شوم خاک رهت کو راه آن
ور نهم رو بردرت کو آب روی

شاید ار بر چشم ها جایت کنند
زانکه ُگل خوشتر ُبود برطرف جوی

با ُرخت خورشید تابان گو متاب
با قدت سرو خرامان گو مروی

دل که بر خاک درت گم کرده ام
می برم در زلف مشکین تو بوی

گر ترا با موی می باشد سری
فرق نبود موئی از من تا بموی

با لبت خواجو ز آب زندگی
گر نشوید دست، دست از وی بشوی«. 2 

خالِل  در  گرانسنگ  شاعر  این  البته 
اشعار فراوانی که سروده است به کّرات 
و به معانی مختلف از گوی و چوگان یاد 
کرده است. برای نمونه در قصیدۀ بلندی 
امیرمبارزالدین  مدح  و  وصف  در  که 
کرمان،  مظفرِی  مظفری)حاکم  محمد 
چوگان،  از  سروده   )... و  فارس  و  یزد 

سخن به میان آورده است: 

چو عنقای خورشید را پر بلرزد
سر زال زّرینه افسر بلرزد...

شه سیمگون تخت زرینه افسر
ز سهم شهنشاه صفدر بلرزد

جهانگیر جم جاه کز بیم تیغش
دل گرم بر آتش خور بلرزد...

چرا این تن خسته هر دم ز جورت
در ایام شاه مظفر بلرزد

محمد جهانگیر محمود رتبت
که از هیبتش ملک سنجر بلرزد

شه آسمان قدر دریا دل آنکو
ز سهمش همه چین و کشمر بلرزد

چو او تیغ کیخسروی بر سر آرد
چو پیران شه شرق را سر بلرزد

چو آید محیط کفش در تمّوج
ز غیرت دل بحر در بر بلرزد

به میدان چو آهنگ چوگان نماید
سراپای این گوی اغبر بلرزد...«. 3 

مهمتریِن  از  یکی  تردید  بدوِن 
دوره ی  کرمان  تاریخی  دوره های 
این دیار است.  بر  قراختاییان  حاکمیت 
بیان  نیز  این  از  پیش  که  همان گونه 
کرمان  قراختاییان  حکومت  است  شده 
همت  به  و  ۶19ه.ق  سال  حدود  در 
بُراِق حاجب تأسیس گردید. وی که در 
هندوستان،  به  رفتن  عزم  به  سال  این 
قصد عبور از کرمان را داشت؛ با حاکم 
پیروزی  ضمن  و  شده  درگیر  دیار  این 
ناِم  با  جدید  سلسله ای  توانست  او  بر 
نماید.  پایه ریزی  را  کرمان  قراختاییاِن 
میان  در  نیز  وی  از  پس  که  حکومتی 
تا سال 70۳  و  ماند  باقی  او  جانشینان 
یا به قولی 70۴ه.ق تداوم یافت. مطالعه ء 
این  کرمان  قراختاییاِن  محلّی  حکومت 
با  همزمان  که  ساخت  آشکار  را  نکته 

ایرانِی  سنِت  یا  بازی  آنان  حاکمیت 
چوگان رواج داشته است. موضوعی مهم 
و اساسی که خوشبختانه مورخ نام آشناِی 
زیبایی  به  منشی،  ناصرالدین  کرمانی، 
منشِی  ناصرالدین  است.  پرداخته  بدان 
صاحب کتاِب سمط العلی للحضره العلیا 
به هنگام بیاِن نخستیِن دوره از پادشاهِی 
مابین   – قراختایی  قطب الدین  سلطان 
سال های ۶۳2 تا ۶۳۳ه.ق- از انجاِم بازِی 
گوی و چوگان توسط سلطان، درباریان و 

مهمانان یاد کرده است. ۴
در توضیح این مطلب باید چنین بیان 
داشت که با مرِگ براق حاجب)مؤسس 
ابتدا  ۶۳2ه.ق؛  سال  در  قراختاییان( 
محمد  قطب الدین  ناِم  با  وی  برادرزاده 
به  نشست. ۵  کرمان  تخت حکومت  بر 
جانشینِی  و  حاجب  براق  فوِت  محض 
قراختایی؛  محمد  قطب الدین  سلطان 
اتابک ابوبکر)حاکم سلغریاِن فارس( -که 
سر  بر  چالش هایی  براِق حاجب  با  قباًل 
نواحی مرزی داشت- از فرصت استفاده 
اختیار  در  لشکر  گذاشتن  با  و  کرده 
از  که   – خوارزمشاهی  امراِی  از  عده ای 
حمالت مختلف مغوالن گریخته و راهی 
فتح  برای  را  آنان  بودند-  شده  شیراز 
فرستاد.  کرمان  ایالِت  نواحِی  از  برخی 
قطب الدین  سلطان  زمان  این  در   ۶
بود که  زده  اردو  در جیرفت،  قراختایی 
نیروِی  کمک  با  خوارزمشاهی  امراِی 
امدادِی اتابک ابوبکر سلغری به جیرفت 
شده،  ایجاد  نبرد  در   7 کردند.  حمله 
امر  تحِت  نیروهای  و  قراختایی  سلطان 
شکست  ضمن  و  کرده  پایمردی  وی 
دشمن، بعضی از آن ها را به قتل رساندند 
و برخی را نیز به اسارت گرفتند. اما نکتۀ 
قابل توجه آن که سلطاِن قراختایی پس 
گواشیر)شهر  دارالملِک  به  بازگشت  از 
آزادی  دستور  تنها  نه  امروزی(؛  کرماِن 
گفته  به  بلکه  کرد  صادر  را  اسیران 
و  با »خلعت  را  آنان  منشی؛  ناصرالدین 

صلت« به شیراز بازگردانید. ۸   
کرمان  قراختایِی  سلطاِن  اقداِم  این 
ابوبکر را شرمنده ساخت  اتابک  نه تنها 
فرستاد  به کرمان  را  بلکه وی رسوالنی 
عذرخواهی  قطب الدین،  سلطان  از  و 
نیز  قراختایی  قطب الدین  نمود. سلطان 
با  ابوبکر،  اتابک  به هنگام ورود رسوالِن 
و رسوالن  نشست  تخت  بر  تمام  ابهتی 
را به نزد خود پذیرفت. این اقداِم سلطاِن 
و  کرمان  مابین  دوستِی  تنها  نه  کرمان 
بلکه  کرد  تجدید  مدتی  برای  را  فارس 
رسوالِن  نزِد  در  را  وی  عظمت  و  ابهت 

گذشته  ساخت.  دوچندان  ابوبکر  اتابک 
از این دیپلماسِی سیاسی، صاحب کتاب 
مطلب  از  العلیا  للحضره  العلی  سمط 
می آورد  میان  به  سخن  دیگری  مهم 
رسوالِن  وروِد  روزِ  در  این که  آن  و 
سلطان  دستوِر  به  کرمان،  به  شیراز 
بزرگی  جشن  قراختایی  قطب الدین 
پارچه  با  را  بزرگی  میداِن  و  برگزار شد 
کرباس، آذین بندی کردند و بازی گوی 
و چوگان را از سر گرفتند. جالب آن که 
شرکت  بازی  این  در  نیز  سلطان  خود 
موضوع  این  شنیدن  تردید  بدوِن  کرد. 
ناصرالدین منشی، صاحب  از زبان خوِد 
کتاب سمط العلی للحضره العلیا، خالی 
ورود  روز  سلطان،   « نیست:  لطف  از 
رسوالن فرمود تا جشنی بزرگ ساختند 
و بر صحرا بر ظاهر شهر، بارگاهی بزرگ 
و میدانی از کرباِس منقش بزدند و نشاِط 
گوی و چوگان فرمود و ]سپس[ به آیین 
و ابهتی تمام بر تخت نشست و او خود 

صورتی به غایت مهیب داشت ...«. 9 
که  دریافت  می توان  ترتیب  بدین 
بر  قراختاییان  حکومِت  اوایل  همان  از 
ایرانی  سنِت  و  مهم  بازی  این  کرمان، 
می رسیده  انجام  به  آنان  قلمرو  در 
است. مطمئناً همزمان با سایر حاکماِن 
قراختایی کرمان نیز این بازی در دربار و 

قلمروشان رواج داشته است. 
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دانشگاه شهید باهنر کرمان 
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